SIX PACK KOMPLET
1.

Kako deluje naprava?

Six pack komplet s pomočjo minimalnega električnega toka krči vaše mišice in poskrbi za nežno masažo ali za
utrjevanje mišic:


Sprosti napeta ramena, hrbet in pas



Izboljša se tonus mišic



Učinek masaže

1.

Specifikacije:

Napetost:
Using mode:
Frekvenca:
Trajanje programa:
Izhod:
Velikost:
Teža:

2.

Alkalna baterija 1.5V AAAx2EA
A-F(6mode)
1~100 Hz
12 minut
Max. 9.8 mA
21x10x2.3 cm
57,4 g

Lastnosti izdelka:

2.1. Terapija z nizko frekvenco
S pomočjo elektrike se ustvari nizka frekvenca z ritmom, ki deluje blagodejno na telo. Nastavite si jakost tako,
da se boste dobro počutili. Nizka frekvenca deluje nežno na telo, podobno kot masaža.
2.2. Izbirajte med 6 programi
2.2.1.

Enostavno izbirajte med 6 načini delovanja

2.2.2.

Program se samodejno izključi po 12 minutah

3.

Kako ga uporabljati

ON/INC: gumb za vklop/povečanje intenzitete
OFF/DEC: gumb za izklop/zmanjšanje intenzitete

PROGRAM: preklapljanje med programi
Lučke za indiciranje načina delovanja:

Ko pritisnete na gumb za vklop oz. povečanje intenzitete, lučka sveti bolj intenzivno in obratno, ko pritisnete
gumb za izklop oz. zmanjšanje intenzitete, lučka sveti manj intenzivno.


Oba gumba imata 10 stopenj



Gumb za preklop med programi: izbirajte med 6 načini (A~F)



Ko se baterija izprazni, odstranite pokrovček z rezervarčka in zamenjate baterijo ter zaprite s
pokrovčkom.

1.

Kako uporabljati Six pack komplet



Vedno uporabite na čisti in suhi koži



Odstranite zaščitno folijo z gelnih lističev



Namestite napravo na željen del telesa (trebuh, noge, ramena itd.)

! NE PRIŽIGAJTE NAPRAVE PREDEN JO NAMESTITE NA KOŽO.
! NE DOTIKAJTE SE LEPLJIVEGA DELA, SAJ TO MOČNO SKRAJŠA ŽIVLJENSKO DOBO GELNIH LISTIČEV.

1. Prva uporaba


Vzemite napravo iz škatle



Namestite napravo na željen del telesa



Izberite željen program



Prilagodite intenziteto



Trajanje programa je 12 minut



Pritiskajte gumb za izklop, dokler lučka ne ugasne

Napravo je najbolje uporabljati do 12 minut naenkrat, 2-3x dnevno. Če jo uporabljate dlje, lahko občutite
utrujenost.
Izogibajte se uporabi 30 minut po obroku, najbolje pa je uporabiti napravo po tuširanju na čisti in suhi koži
1.

Nega



Napravo izklopite po uporabi.



Na gelne lističe namestite zaščitno folijo, da ta ostane lepljiva in čista.



Umazanijo očistite z vlažno krpo in nežnim čistilom.



Ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, vročini, vlagi, ognju, elektriki ipd.



Hranite izven dosega otrok.



Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami.



Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo iz daljinca.

1.

Menjava baterije



Odprite pokrovček rezervarčka za baterije



Pravilno vstavite baterijo (pazite na + in -)



Zaprite rezervarček s pokrovčkom



Vklopite napravo in preverite, če deluje

POVZETEK:

1.

Odprite rezervaček za baterije

2.

Vstavite bateriji (2xAAA)

3.

Pritrdite daljinec na enoto

4.

Odlepite zaščitno folijo

5.

Pritrdite daljinec na enoto

6.

Namestite trak na roko/nogo

